31. MAJ 2021

DATABESKYTTELSE HOS
OFFENTLIGE MYNDIGHEDER
Få ny viden og nye vinkler, opdateringer og inspiration
Tilmeld dig på www.juc.dk/DOM21
Konferencen følger alle anbefalinger ift.
afstand, hygiejne m.m.
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GOD DATABESKYTTELSE
I DET OFFENTLIGE
FÅ DEN NYESTE VIDEN OG VÆRKTØJER TIL OPTIMERING AF PERSONDATABESKYTTELSE OG IT-SIKKERHED I ORGANISATIONENS PROCESSER OG
FORRETNINGSGANGE.
Vi har nået et punkt, hvor langt de fleste har arbejdet professionelt med GDPR, udviklet
IT-systemer, rutiner, kontroller og processer og har fået mange erfaringer med compliancearbejdet og governance i spændfeltet mellem jura, IT og ledelse.
Dagens indlægsholdere sætter fingeren på aktuelle og afgørende problemstillinger i et
landskab, hvor GDPR for alvor er implementeret i processer og procedurer i offentlige
myndigheder og organisationer, og hvor man nu er parat til at optimere, strømline samt
høste fordelene af en langt mere kontrolleret databehandling.
Der sættes fokus på yderligere optimering og governance i alle væsentlige processer i
organisationens databeskyttelse og IT-sikkerhed, samt beredskab før, under og efter et
tilsyn.
Indlægsholdere i den absolutte frontlinje
Alle indlægsholdere er nøje udvalgt og repræsenterer enten myndigheds-, praktiker eller
forskersiden. Dette skal sikre en 360-graders behandling samt en opdateret værktøjskasse
til det videre arbejde med optimering af IT-systemer, governance og risikofaktorer.
Følg dit faglige spor
Konferencen er inddelt i to spor, så du får mulighed at følge de eksperter og det faglige
indhold, som har mest værdi for dig i dit daglige arbejde. Såvel på det juridiske som
IT-tekniske spor fokuseres på særdeles konkrete problemstillinger, risici og udfordringer,
således at du kan få direkte anvendelige værktøjer med dig fra konferencen.
Vi glæder os til at byde dig velkommen!
Med venlig hilsen
Philip Lindskov Dueholm

Philip Lindskov Dueholm
Course and Conference Manager
E-mail: pld@juc.dk - Direkte: 2849 8615
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Afholdes kl. 8.30 – 17.00 på

Hotel Villa Copenhagen, Tietgensgade 35-39,
1704 København eller deltag online

LÆS MERE OG TILMELD DIG PÅ WWW.JUC.DK/DOM21
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CTO og Co-founder
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OM KONFERENCEN
FORMÅL

Konferencen styrker og udbygger din viden
om de databeskyttelsesretlige regler og
krav, som følger af databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.
Konferencen har en operationel tilgang
til implementeringen af forordningen hos
offentlige myndigheder.
Formålet er samtidig at give dig og din organisation de bedst mulige forudsætninger
for at overholde de nye regler.

MÅLGRUPPE

Konferencen er målrettet alle, som arbejder
med databeskyttelse til daglig. Hvad enten
du arbejder med databeskyttelse i begrænset omfang eller på et teknisk avanceret
niveau, så har du mulighed for at lade dig
oplyse og inspirere ved at håndplukke dine
egne indlæg.
Deltagere er typisk offentlige myndigheder
eller rådgivere til eller for disse, herunder
jurister, IT-teknikere og andre, der har en
opgave i at få offentlige myndigheder til at
leve op til de databeskyttelsesretlige krav.

INDHOLD

Langt de fleste offentlige myndigheder er i
dag kommet ganske langt i arbejdet med at
implementere de nye krav i organisationen
siden de nye regler trådte i kraft.
På konferencen tilstræbes det at give
deltagerne en endnu dybere indsigt i de
databeskyttelsesretlige regler og en række
udvalgte problemstillinger af relevans for
offentlige myndigheder.
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VÆLG DE INDLÆG, SOM PASSER DIG
Ud over konferencens HOVEDSPOR kan du
vælge mellem to forskellige spor relateret til
databeskyttelse:
SPOR 1: Juridiske udfordringer
SPOR 2: IT-sikkerhed og compliance
Det giver dig en enestående mulighed for at
tilpasse niveau og emner til din profil. Her
er det hensigtsmæssigt at sende både en
jurist og IT-specialist afsted for at få optimalt
udbytte.
DIALOG
Der vil være mulighed for at indgå i dialog
om emnerne, så du som deltager har mulighed for at få svar på lige netop de
udfordringer, du sidder med. I slutningen af
konferencen har du ligeledes mulighed for
1-1 dialog og networking med indlægsholdere og konferencedeltagere.
Der tages forbehold for evt. ændringer i
programmet, så dette er så relevant som
muligt på afholdelsesdagen. Det er samtidig din garanti for, at alle indlæg er helt
opdaterede.

KONFERENCENS HOVEDSPOR
08.30

Ankomst, registrering og morgenmad

09.00

Velkomst v. JUC

09.05

Hvor er de største udfordringer lige nu?
Anders Valentiner-Branth, Civitas Advokater
Ordstyrer Anders Valentiner-Branth åbner konferencen og gør status over de
vigtigste udviklinger og tendenser på GDPR-området lige nu. Det bliver bl.a. set
på status i forhold til evalueringen af reglerne og den nyeste praksis.

09.45

Nyt fra Datarådet og nedslag i Datatilsynets praksis
Henrik Udsen, professor i IT-ret på Københavns Universitet samt næstformand i
Datarådet

10.20

Pause

10.40

Nyt fra Datatilsynet herunder opfølgning fra SCHREMS II
Allan Frank, IT-sikkerhedsspecialist & cand.jur., Datatilsynet
Datatilsynet og EDPB har lavet en række nye vejledninger og udtalelser, som på
meget konkret måde påvirker og hjælper - og måske også udfordrer - de dataansvarlige. I dette indlæg giver Datatilsynet en oversigt over, hvad der rører sig,
og berører i særdeleshed EDPB's vejledning om tredjelandsoverførsler i lyset af
SCHREMS II dommen.

11.20

DPO, borgerrådgivere og systemer for whistleblowerordninger – hvorfor
kan det være en god ide at have sådanne i denne offentlige forvaltning?
Birgitte Arent Eiriksson, Justitia
Her belyses god databeskyttelse set fra styrelsens perspektiv

12.00

Frokost - klokken 13.00 går vi i spor

13.00

SPOR 1

Juridiske udfordringer

SPOR 2

IT-sikkerhed og compliance
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SPOR
1
JURIDISKE UDFORDRINGER

Ordstyrer: Anders Valentiner-Branth
13.00 Nyheder om erstatnings- og straffesager på GDPR-området samt de
økonomiske konsekvenser herved og seneste nyt fra Ombudsmanden
Jens Møller, Civitas Advokater, Juridisk konsulent og
Anders Valentiner-Branth, Civitas Advokater
En beretning om at forske i den digitale forvaltning, dens muligheder og dens
faldgruber.
13.40 GDPR og HR-udfordringer
Rasmus Blaabjerg, advokat og partner, Civitas Advokater
I indlægget ser vi bl.a. nærmere om tillidsmandens rolle og udfordringer i databeskyttelsesretlig henseende samt de databeskyttelsesretlige rammer for arbejdsgiverens kontrolforanstaltninger over for de ansatte.
14.20 Pause og mulighed for sporskifte
14.40 Whistleblowerordninger – en opdatering på de GDPR-retlige
problemstillinger
Ved Jens Møller, Civitas Advokater, Juridisk konsulent og
Anders Valentiner-Branth, Civitas Advokater
Efter at Jens Møller har givet et indblik i status set fra ombudsmandsinstitutionen drøfter vi i plenum, hvad de største udfordringer ved den gode databeskyttelse er netop nu.
15.30 Pause - tilbage til hovedspor
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SPOR
2
IT-SIKKERHED OG COMPLIANCE
Ordstyrer: Henning Mortensen
13.00

SolarWinds Gate – Hvilke konsekvenser har dette hack for danske organisationer? Jacob Herbst, Direktør, Dubex A/S
Supply-chain angrebet mod SolarWinds kompromitterede en lang række internationale organisationer og virksomheder herunder it- og sikkerhedsleverandører.
Men hvordan berører det vores risikovurderinger? I dette indlæg gives der overblik over hvordan angrebet skete, hvem blev ramt, hvem der stod bag, og hvilke
konsekvenser og udfordringerne supply-chain angreb generelt rejser og hvordan
vi skal tage højde for det i vores risikovurderinger og vores foranstaltninger.

13.40

Dataetik
Johan Busse, formand, Dataetisk Råd
Dataetik er både en del af og bygger samtidig ovenpå de persondataretlige regler.
Men hvad er dataetik egentlig mere konkret og hvordan arbejder man med det? I
dette indlæg fortæller formanden for Dataetisk Råd om Rådet arbejde og anvendelsen af de konkrete skabeloner til offentlige myndigheder for samkøring af data
i det offentlige og konsekvensanalyser herved.

14.20

Pause og mulighed for sporskifte

14.40

Den nationale cybersikkerhedsstrategi
Thomas Lund Sørensen, chef, Center for Cybersikkerhed
Center for Cybersikkerhed kommer ind på den nye nationale Cyber og Informationssikkerhedsstrategi, der er på trapperne.

15.30

Pause - tilbage på hovedspor

HOVEDSPOR AFSLUTNING...
15.50

Udvalgte databeskyttelsesretlige problemstillinger og nedslag i Højesterets
praksis herom
Kristian Korfits Nielsen, højesteretsdommer og formand i Datarådet

16.40

Key take aways og opsummering
Anders Valentiner-Branth, Civitas Advokater og
Henning Mortensen, Rådet for Digital Sikkerhed
Opsummering: Hvad skal vi tage med tilbage til organisationen og hvad skal vi
fokusere på fremadrettet?

17:00

Tak for i dag - networking
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HAR DIN VIRKSOMHED
BRUG FOR EN SPECIALIST I
PERSONDATA?

DPO

READY

Læs mere om JUC's og IAPP's
certificeringer på hhv.:
www.juc.dk/CIPP
www.juc.dk/CIPM
www.juc.dk/DPO
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